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تتمات
غزة تدخل هدنة ( ...تتمة �ص)1

معركة عرسال كمعركة عسكرية قاسية ،لكن من يملك فيها عناصر
التف ّوق هو الجيش بما يم ّكنه من اإلنجاز.
األسئلة الثالثة تبدأ م��ن م��دى ق��درة الجيش وقيادته على حسم
معركة عرسال والحفاظ على تماسك بنيته وقواه ،والبيئة السياسية
الداخلية واإلقليمية من حوله ،في مدى شهور ثالثة هي الوقت الذي
تضعه السفارات الغربية المهتمة بالمتابعة عن قرب للمسار العسكري
للمعركة؟
السؤال الثاني ال��ذي تطرحه السفارات الغربية هل يمكن لحسم
معركة عرسال على يد الجيش اللبناني ،أن توفر مناخا ً مشابها ً لما
فعلته معركة نهر البارد في تهيئة وصول سلفه العماد ميشال سليمان
إلى رئاسة الجمهورية؟ وهل أنّ األصوات التي تناولت قائد الجيش
باالسم والتطاول ،خصوصا ً ثالثي خالد الضاهر ومعين المرعبي
ومحمد كبارة ،كانت تكشف أوراق اللعبة بقولها لن نسمح بوصول
الجنرال قهوجي إلى بعبدا استباقا ً لمسار يصير حتميا ً حتى لو لم
يكن مخططا ً له ،فتحدثت بلسان جهة غير لبنانية هي على األرجح
فريق األمير السعودي بندر بن سلطان الذي يرفض قهوجي كخيار
رئاسي؟
السؤال الثالث الذي تطرحه السفارات نفسها ،خصوصا ً ما ينقله
من أسئلة كالم السفير األميركي لزواره في سياق استكشاف الفرص
الرئاسية ،هل يرضى حزب الله بقهوجي رئيسا ً وهل يستطيع إقناع
حليفه العماد ميشال عون بالقبول به مقابل منحه ميزات في العهد
الجديد ،في مقدمها تسميته للقائد الجديد للجيش ،وهل يوجد لدى
أي قائد للجيش
حزب الله موقف مبدئي برفض التجربة مع وصول ّ
إلى قصر بعبدا ،بعد التجربة المرة مع الرئيس السابق ميشال سليمان
الذي بدأ صعوده بما يبدو أقرب لحزب الله وسورية من العماد جان
قهوجي؟
ينقل السفراء الغربيون معادلة ينسبونها للواء عباس ابراهيم
المدير العام لألمن العام قوامها ،أنّ قهوجي يجب أن ينظر إليه أوالً
كرمز للمؤسسة العسكرية ،وهنا يتالقى بأسباب طرحه في التداول
مع الجنرال ميشال عون ،الذي حظي بااللتفاف الشعبي من ضمن
ذات منظومة القلق اللبناني على الدولة واألمن وهو قلق ال يلقى جوابا ً
إال بجيش قوي ،وبالتالي ال ب ّد من التوفيق بين الخيارين اآلتيين من
مرجعية وطنية واح��دة هي الجيش ،ال وض��ع أحدهما قبالة اآلخر،
يفسر عدم تقديم حزب الله أو العماد قهوجي أو العماد عون
وهذا ما ّ
جوابا ً على األسئلة المطروحة ،ألنّ امتحان عرسال هو امتحان وطني
رئيسي في مسيرة المقاومة التي يقودها حزب الله ،ومسيرة تعزيز
دور المسيحيين في الشرق التي يقودها العماد عون ،وعنوانها واحد
م��ن الموصل وغ��زة إل��ى ع��رس��ال ،إض��ع��اف ح��زب الله ومحاصرته
بالفتنة وتهجير المسيحيّين ،فنجاح الجيش وق��ي��ادت��ه ف��ي تأمين
اإلج��م��اع الداخلي واإلقليمي وال��دول��ي على جعل المعركة الفاصلة
لهزيمة مشروع اإلره��اب ال��ذي تتصدّر مشهده «داع���ش» ،بينما لن
يتحقق لسواه ما يتحقق له بسبب وجوده على رأس المؤسسة الوطنية
الجامعة التي يمثلها الجيش ،وحدوث هذا كاف ليحسم الكثير.
الملحقون العاملون في السفارات يسجلون للواء ابراهيم أنه ربما
يكون الوحيد من الذين فاتحوهم باسم الجنرال قهوجي ،الذي جعل
قضية التمهيد لمعركة قهوجي الرئاسية بصمت وهدوء ولم يتراجع
عنها ،من دون تحويلها مواجهة مع خيارات أخرى تبدو الصعوبات
والتعقيدات كفيلة بجعلها تقترب من خيار قهوجي ،وفقا ً لمعادلة
الفوز في عرسال ،نقطة أول��ى في سطر إقليمي جديد عنوانه زوال
زمن الفتن المذهبية ،وصعود جديد للدولة الوطنية والجيوش ،وبدء
أفول خالفة «داع��ش» من عرسال نحو الموصل ،واأله�� ّم نقل تجربة
التحالف الواسع الذي ينشأ حول الجيش اللبناني بأشكال متعدّدة
لمواكبة ال��ح��رب نفسها ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،واس��ت��ط��رادا ً تحرير
مقاومة حزب الله المعنية بفلسطين من حروب االستنزاف الجانبية
التي تشكل هم ومهمة الجيوش الوطنية في لبنان وسورية والعراق،
عندما تحظى بالمظلة الدولية واإلقليمية الالزمة والتضامن الشعبي
والسياسي الداخلي.
أرخى العدوان اإلرهابي على الجيش وبلدة عرسال بظالله على الحركة
السياسية الداخلية ،واستدعى أقصى أنواع االستنفار السياسي والعسكري
لدعم المؤسسة العسكرية في مواجهتها إرهاب «داعش» وأخواته وإخراجهم
من عرسال ومحيطها ومنع تمدد مخاطره إلى مناطق أخرى.

وتكثفت أمس مساعي التهدئة بين السراي الحكومية واليرزة والبقاع ،وتوجت
ليالً بتوجه وفد من «هيئة العلماء المسلمين» إلى عرسال وسط إجراءات أمنية
مشددة للبحث في وقف إطالق النار واإلفراج عن العسكريين المحتجزين لدى
المسلحين.
وسبق هذه الخطوة لقاء جمع النائب جمال الجراح والمفتي خليل الميس
والشيخ سالم الرافعي واللواء محمد خير ،مع قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في اليرزة ،بنا ًء على طلب رئيس الحكومة تمام سالم وبمتابعة من
وزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي.

ال مهادنة مع من استباح أمن لبنان

وتواكبت حركة االتصاالت مع الجلسة االستثنائية للحكومة في السراي
برئاسة سالم والتي حددت سقف التفاوض للهدنة وهو ما أعلنه سالم إثر
الجلسة إذ شدد «على أنّ ال مهادنة مع من استباح أمن لبنان وال حلول سياسية
مع التكفيريين» ،موضحا ً «أن الحل الوحيد هو انسحاب المسلحين من عرسال
ومحيطها ،وعودة الدولة بكل مكوناتها إلى هناك».
وأكد أن مجلس الوزراء ق ّرر استنفار كل المؤسسات واألجهزة الرسمية للدفاع
عن لبنان ،والتصدّي لكل محاوالت العبث بأمنه ،والحؤول دون تحويل لبنان
إلى ساحة للصراعات الخارجية المستوردة.
وعلمت «البناء» أن الجلسة شهدت نقاشا ً تمحور حول مطالبة حزب الكتائب
بتطوير دائرة العمل بالقرار  1701وتوفير شبكة أمان واسعة للبنان .وأكد وزير
العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن العمل بالقرار  1701هو أحد الحلول التي تنقذ
لبنان وتحافظ على حدوده الدولية ،وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء
ما يحصل من اعتداءات .وسأل قزي« :إذا توسعت رقعة االشتباكات واستنزف
الجيش ما الذي سيحصل؟» ،مشيرا ً الى «أن طرح الكتائب الذي يحظى بموافقة
وتأييد قوى  14آذار هو لمصلحة لبنان ،ال لمصلحة طرف من دون آخر ،فالدولة
السورية وحزب الله والمسيحيون والسنة يهمهم أن تكون الحدود أمنة».
وإذ أشار إلى أن النقاش كان ايجابياً ،أكد قزي أن وزيري حزب الله محمد
فنيش وحسين الحاج حسن أبديا تحفظهما على الطرح الكتائبي ،معتبرين أن
ظروف صدور  1701في الجنوب ،تختلف عنها على الحدود مع سورية.
وخالل الجلسة تطرق بعض الوزراء إلى مواقف النواب خالد الضاهر ومعين
المرعبي ومحمد كبارة من المؤسسة العسكرية ،وعلم أن الوزيرين نهاد المشنوق
وأشرف ريفي أكدا موقف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ،واعتبرا أن ما
يصدر من كالم ال ينسجم مع موقف تيار المستقبل من الجيش اللبناني ،هو
موقف شاذ تيار المستقبل براء منه.
وعلمت «البناء» أن المجتمعين أكدوا دعم الجيش وتجديد الغطاء السياسي
له وتعزيزه ورفض أي ح ّل سياسي مع اإلرهابيين مهما تكن التبريرات.
كما طرح في الجلسة ملف النازحين السوريين ،فأكد الوزراء ضرورة تنسيق
األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة مع الدولة اللبنانية وتنفيذ قرارات الحكومة في
هذا الصدد ،فالمسلحون خرجوا من المخيمات المحيطة بعرسال التي تخضع
لحماية ورعاية هذه المنظمات.

انتشار النازحين العشوائي
يعرض البلد لالنفجار

وش��دد وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» على أن ملف
النازحين يتطلب إعادة نظر من جديد وجدية في العمل ،ال سيما أننا ورثنا اإلهمال
والالمباالة .وقال :نحاول تنظيم وجودهم ألن االنتشار العشوائي سيعرض البلد
لالنفجار ،إال أن القرار السياسي غير موجود ،فهناك فريق يرفض إقامة مخيمات
للنازحين.
وتحدث درباس عن أجواء الوساطة التي قام بها عضو «كتلة المستقبل»
النائب جمال الجراح ومفتي البقاع خليل الميس وعضو هيئة العلماء المسلمين
الشيخ سالم الرافعي ،فأشار إل��ى أنها تفسح في المجال أم��ام المسلحين
لالنسحاب ،فالوضع في عرسال متفجر وعلينا معالجة األمر بصورة موقتة
تبدأ بتحرير عرسال من المسلحين وتحرير عناصر الجيش اللبناني وقوى األمن
المعتقلين لدى هذه المجموعات ،تمهيدا ً لعدم بقاء أي مسلح في لبنان .وأكد
درباس أن على الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها مع الدول العربية ودول القرار
ومفوضية الالجئين في موضوع النازحين ،فالوضع لم يعد يحتمل ،مشيرا ً إلى
أن رئيس الحكومة يجري اتصاالت لهذه الغاية مع العواصم المعنية ،وهو أجرى
اتصاالت بالحكومة الفرنسية لتسريع عملية تسليح الجيش.

الجيش يتقدم

وكان الجيش اللبناني أنهى أمس تعزيز مواقعه العسكرية األمامية في جرود
عرسال ،وتأمين ربطها ببعضها البعض ورفدها باإلمدادات الالزمة ،وسيطر على
 90في المئة من التالل المحيطة بالبلدة بعدما كانت مجموعات مسلحة جديدة
قد دخلتها بعد فشل هجومها على مركز المهنية.
وتقدم الجيش من محيط رأس السرج .كما ط ّوق معظم التالل على السلسلة
الشرقية في ج��رود عرسال ،في منطقة وادي العيان ووادي عطا لتضييق
الخناق على المسلحين من ناحية الجرد ،وشرقي البلدة ،ومن ناحية المهنية
غربي البلدة .وط��ارد الجيش المجموعات المسلّحة التي ال ت��زال تمعن في
استهداف العسكريين والمدنيين الع ّزل داخل البلدة وعثر على جثة  50مسلحاً.
وأعلنت قيادة الجيش أنه سقط للجيش  14شهيدا ً باإلضافة إلى  86جريحاً،

وفقدان  22عسكرياً .فيما أعلن المطلوب مصطفى الحجيري (أبو طاقية) أن
عناصر فصيلة درك عرسال موجودون في مكان آمن داخل البلدة.
من جهتها ،أصدرت بلدية بريتال بيانا ً حظرت فيه على «السوريين الساكنين
في البلدة من التجول ما بين السابعة مساء والتاسعة من صباح كل يوم ،حتى
إشعار آخر» .
وشيعت قيادة الجيش في الطريق الجديدة المقدم نور الدين الجمل ،وفي بلدة
العقبة  -قضاء راشيا ،المجند خلدون حمود ،وفي بلدة الخضر البقاعية الشهيد
الجندي أول حسين ملحم حمزة ،في بلدة قصرنبا الرقيب يحيى الديراني.

توتر الوضع في طرابلس

وت��وت��ر ال��وض��ع ف��ي ط��راب��ل��س ب��ع��د ت��ع�� ّرض أح��ي��اء م��ن ج��ب��ل محسن
وح����ي األم���ي���رك���ان ل���رص���اص ال��ق��ن��ص م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ق��ار وال��ت��ب��ان��ة.
كما سقط جرحى من التبانة ج��راء إصابتهم بأعيرة نارية أطلقها الجيش
أث��ن��اء محاولته منع متظاهرين م��ن قطع ال��ط��رق��ات ،كما أطلق ال��ن��ار في
الهواء بعد إلقاء مفرقعات نارية ضخمة باتجاه مركزه في دوار أبو علي.
وألقى مجهولون قنبلة يدوية في شارع سورية في طرابلس.

ومداهمات في النبطية

وفي النبطية ،داهمت عناصر من قوى األمن الداخلي بمؤازرة عناصر من
مخابرات الجيش التجمعات السكنية للنازحين السوريين في كفرجوز ،حيث تم
التدقيق في هويات قاطني التجمعات من السوريين ،في خطوة استباقية ومن
باب االحتياط للحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة بعد االعتداء االرهابي
على الجيش في عرسال.
و في المواقف ،أكدت لجنة الدفاع والداخلية النيابية بعد اجتماعها برئاسة
النائب سمير الجسر أن ال خيار غير الوقوف إلى جانب الوطن وجيشه مدينة
التعرض للسيادة اللبنانية .وناشدت «الذين لديهم نصائح للجيش وللقوى
األمنية أن يتجنبوا الخوض فيها من خالل اإلعالم ،وطالبت بترك األمر للجيش
وللقوى االمنية وحدهما واالبتعاد عن أي إيحاء في أي تدخل لمصلحة أي فريق
ألن األمر يتطلب وحدة الصف مع الجيش وخلفه.
وهاجم رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك»البعض
ممن يتحركون ويريدون أن يفتئتوا على الجيش اللبناني وعلى الوطن من
أجل مصالحهم الخاصة» ،وقال« :لن نترك الجيش وحده ،ولن نقبل أن نغزى
في وطننا ألنه ما غزي قوم في عقر دارهم إال ذلوا ،اننا كأهل عزة حتى لو بقينا
وحدنا في الميدان سنصرخ في وجه أولئك الدخالء على األمة الذين يحركهم
الشيطان».

جنبالط :المعركة وجودية

وأكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط أن المعركة في لبنان
أصبحت معركة وجودية وأكبر من أن تكون معركة حسابات فئوية من هنا
وهناك .وث ّمن في موقفه األسبوعي لجريدة األنباء اإللكترونية موقف الرئيس
سعد الحريري بدعمه المطلق للجيش».
ب��دوره ،أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعم «القوات
اللبنانية» الكامل للجيش اللبناني في مواجهته المسلحين الغرباء واإلرهابيّين.
وأ ّكد رفضه أي مقايضة من أي نوع كان مع المسلّحين.

دمشق تؤكد وقوفها مع الجيش

إل���ى ذل���ك ،أك���دت دم��ش��ق وق��وف��ه��ا م��ع الجيش اللبناني ف��ي المعارك
التي يخوضها منذ  3أي��ام مع مسلحين يعتقد أنهم من الجهاديين ،في
محيط بلدة عرسال بحسب ما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
ال��س��وري��ة ف��ي ب��ي��ان نشرته وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية ال��س��وري��ة  -سانا.
وأوضح المصدر أن سورية كانت حذرت مرارا ًمن أن اإلرهاب المدعوم من الخارج
ال يعرف حدودا ً وال هوية وسيمتد إلى المنطقة وجوارها إن لم يتم التصدي له
وتجفيف منابعه وإلزام الدول المعروفة الداعمة لهذه المجموعات اإلرهابية
بوقف التمويل والتسليح والتدريب واإليواء وتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات
الصلة بمكافحة اإلرهاب».
من ناحية أخرى ،عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اجتماعا ً مع
الرئيس اإليراني حسن روحاني ،كما التقى نظيره االيراني محمد جواد ظريف
الذي أ ّكد وقوف إيران إلى جانب لبنان ومساعدته في أي وقت على الصعد
كافة.
وكان باسيل شارك في أعمال االجتماع الطارئ لوزراء خارجية لجنة فلسطين
في حركة بلدان عدم اإلنحياز ،ورأى أن المنطقة عالقة بين داعش و «إسرائيل»
وهما يتواجهان شكالً ويلتقيان فعالً .وأكد أن لبنان سيقطع خط تالقيهما .وأعلن
باسيل أن لبنان يناشد المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه ويطلب مساعدة
فورية لتسليح الجيش اللبناني وإنهاء هذا االحتالل الموصوف.

صاروخ مجهول على أرنون

في موازاة المعارك الدائرة بين الجيش والمجموعات االرهابية في عرسال،
أطلق مجهولون صاروخا ً من المنطقة الواقعة بين الجرمق و الزفاتة وسقط في
خراج بلدة ارنون .وعلى األثر قام الجيش والقوى األمنية بحملة تفتيش في مكان
إطالق الصاروخ وسقوطه .

الح�صيلة العامة للعدوان ( ...تتمة �ص)1
و نقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن وزير في
المجلس الوزاري المصغر أنه في حال أعلن فعالً عن
وقف للنار سيتم بحث إرسال وفد إلى القاهرة ،في
وقت نقل موقع «وااله» عن مصدر أمني صهيوني علم
«إسرائيل» بإعالن فلسطيني لوقف إطالق النار ،وأن
الموضوع قيد الدرس.

الفروف :وقف إطالق النار خطوة
أولى

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أكد في حديث مع نظيره الصهيوني أفيغدور ليبرمان
على أهمية وقف إطالق النار كخطوة أولى من أجل
تحقيق هدنة دائمة في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس
عقب إجراء مكالمة هاتفية بين الوزيرين ،أن الجانبين
ركزا على الوضع المتوتر في قطاع غزة وحولها.
وأضاف البيان أن الوزير الروسي أكد من جديد موقف
موسكو الثابت الذي أعربت عنه في بيانات الخارجية

الروسية وفي منظمات األمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه جرى التأكيد خالل المكالمة
على أن تطبيع ال��وض��ع ح��ول قطاع غ��زة يتطلب
التوصل إلى اتفاقات تحول دون تكرار استخدام
القوة.

«تهدئة انسانية»

وفي وقت سابق أعلن كيان العدو الصهيوني ،فجر
أمس« ،تهدئة انسانية» لسبع ساعات في غالبية
مناطق قطاع غ��زة بعد استهداف جديد لمدرسة
تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(االون��روا) في رفح جنوب غزة أسفر عن استشهاد
عشرة فلسطينيين ،وحرك مواقف دولية ضد العدو.
وقال مسؤول عمليات العدو في الضفة الغربية
وقطاع غزة يواف موردخاي ،في بيان ،إنه سيتم
وقف إطالق النار بين الساعة  9.00والساعة 17.00
بحسب توقيت القدس المحتلة ،واستثنى جيش
العدو من «التهدئة» المنطقة الواقعة شرق مدينة
رفح بجنوب القطاع «حيث تستمر المواجهات وال

ه��ذا الكالم ليس بعيدا ً أو غريبا ً ع ّمن يفهم المشهد
بأسره ،ويفهم حقيقة ما يحصل على مستوى المنطقة،
وع ّمن يربط أيضا ً الحاصل فيها في أكثر من رأس وأكثر من
محطة أو عنوان ،باعتبار أنّ أهدافا ً كبيرة جدا ً لمشروعين
ما زاال في لحظة اشتباك على أكثر من مستوى وأكثر من
صعيد ،ما يدفع المشهد ذاته إلى التعبير عنه من داخله،
فالمشهد ليس عبث ّيا ً أو مزاجياً ،إ ّنما هناك مصالح محمولة
عليه وعلى نتائجه ،وبالتالي فإنّ االشتباك سوف يكون
حادا ً وساخنا ً جداً ،وسوف يكون بشعاً .لذا فإنّ التعبير
عن بعض فصوله لن يكون بعيدا ً عن تينك السخونة
والحدّة أو تلك البشاعة.
في هذه اللحظة السياسية المهمة ،يبدو ذلك جل ّيا ً
وواضحاً ،ألنّ هناك عناوين صاعدة لها عالقة بمصالح
االصطفاف التاريخي ال��ذي ك��ان يمثل نسق «االعتدال
ال��ع��رب��ي» ،خاصة ف��ي ع��ن��وان ذي عالقة بموقع كيان
االح��ت�لال على خريطة المنطقة ،فكيان االح��ت�لال يقدم
مساهمات مهمة وكبيرة في أساس وجود النسق ذاته،
ويشكل حلقة رئيسية من حلقاته!
ال اختالف جوهريا ً ورئيسيا ً بين فهم «مملكة آل سعود»
لما يحصل في غ ّزة وفهم «قطر» أو حتى تركيا له ،بيد
يتأسس أو يقوم على ف��رق مصلحي
أن ه��ذا االختالف
ّ
بسيط إلعادة تموضع ك ّل من هذه الرؤوس بالنسبة إلى
خريطة المنطقة أو تسوياتها ،أو حتى لناحية تبريدها،
ما يستدعي وجود فرق سياسي يعكس فرق المصلحة
الضيقة ،التي تنتهي أخيرا ً بكيفية استغالل الحاصل في
غ ّزة ،ليس لمصلحة أهل غزة أو تضحياتها ،بل لمصلحة
هذا المك ّون أو ذاك!
لم يأتِ الوليد بن طالل أو تركي الفيصل بجديد البتة،

 خالل ثالث سنوات مضت قد يفهم لتيار المستقبل موقفه المحكوم أوالًبقرار سعودي وه��و يرتبط بالسعودية بحبل ال��س��رة ،وبالخلفية المذهبية،
وبالمرجعية التي صنعت دوره السياسي في التسويات والنزاعات من الطائف
إلى اليوم ،وتاليا ً بخلفيات الحقد الموروث على سورية في ظل كل التحريض
ال��دول��ي واإلقليمي والتوظيف السياسي واإلع�لام��ي الغتيال الرئيس رفيق
الحريري وتوجيه اإلتهام لتحالف سورية وحزب الله وتوهّم أن زمن االنتقام
قد حان ،كما قد يفهم رهان المستقبل أن يكون جزءا ً من حلف دولي إقليمي كبير
عنوانه إسقاط سورية وما يترتب تاليا ً على ذلك من إضعاف وتحجيم للمقاومة
وحزبها الرئيسي ،ليكون ثمة عائد لكل شريك ولكن سيكون العائد السهل هو
حصته باإلمساك بالحكم في لبنان ،وهو الحلم ال��ذي يطارده تيار المستقبل
ويبحث عن فرص تحقيقه منذ زمن ،لكن ال يمكن فهم وال تف ّهم موقف الرئيس
نجيب ميقاتي اآلتي من كنف العالقة بسورية إقليميا ً ومن كنف احتضان حزب
الله له وصوالً به إلى كرسي رئاسة الحكومة وسط قرار بالعزل بحقه سعوديا ً
وحريرياً ،ليصير قيامه بتطبيق خطة خصومه بيديه ،كمن يطلق النار على ساقيه
في ساحة المعركة ،وهو يعلم أن العدو لن يرحمه ،وهو يعلم أن الشماتة ستكون
أول ما يلقاه عندما يجري استغالل موقفه لهزيمة الحلف الذي تسلق على أكتافه
فيرمى جانباً ،لكن يمكن إيجاد أسباب تخفيفية للرئيس ميقاتي إنطالقا ً من شيء
واحد وهو أنه كان محكوما ً بفوبيا الخوف من المالحقة داخل طائفته بالتخوين،
فقرر أن يفعل ما يريده خصومه علّهم يحفظون له في مكان ما بعضا ً من الرحمة
وهم ينتصرون ،فيكفي عقابا ً له أنهم لم ينتصروا ،وأنه فقد ثقة من جاء به ذات
مرة ،فخرج ال يلوي على حاضر وال على مستقبل.
 خالل ثالث سنوات كان هناك واحد فقط ال عذر له وال يمكن إيجاد سببلتف ّهمه أو لفهمه وال بالتأكيد إليجاد سبب تخفيفي له هو الرئيس السابق ميشال
سليمان ،اآلت��ي من الالحيثية سياسية ماضيا ً وح��اض��را ً ومستقبالً ،خالفا ً
للميقاتي ،واآلتي من بيئة طائفية تشعر باالستهداف والخوف والذعر كلما حقق
المشروع الذي قام بفتح اإلبط لتمريره مزيدا ً من التقدم ،وهو اآلتي من رحم
مؤسسة الجيش ومفهومها العميق لألمن الوطني والقومي ،والمدرك معاني
تجذر التطرف واإلره��اب ،وهو الذي عاش تجربتَي الضنية عام  2000ونهر
البارد عام  ،2007والعارف بمعنى نشوء ما يجمع بينهما للمرة األولى في قلب
البيئة اللبنانية على خطوط التعبئة المذهبية والحرب األهلية ،ميشال سليمان
قامر مقابل ال شيء ،فعل كل ما يضر ببيئته ومؤسسته ،ومن جاء به ،ومن جعله
اسما ً في نادي الرؤساء في مقابل صفر رهان ،فالتمديد الذي حلم به يوما ً يعرف
أكثر من سواه ،أنه يحتاج ثلثي البرلمان وأنه لن يراه ال في اليقظة وال في المنام،
ألن ثمة تحالفا ً مسيحيا ً يضم العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية يعد
اللحظات ليراه خارج بعبدا ومعه تقريبا ً ربع البرلمان ،وثمة من يشعر بالخيانة
والخداع والطعن من الظهر هو حزب الله ،سيضع كل ثقله لدى كل من تهمهم
حساباته كي تصير المعادلة في أسوأ األحوال «مين ما كان المهم مش ميشال
سليمان» ،ويصير الثلث المعطل مضمونا ً لمنع التمديد ،فكيف وهناك من ال
يرى فيه من يستحق كل ما فعله من أجله مسهالً له الوصول لسدة الرئاسة ذات
يوم ،وفاتحا ً له أبواب النجاح كل يوم ،وهو الرئيس نبيه بري ،ويكفي هذا وحده
ليصير التمديد إن كان قضية اآلخرين ،وإسقاطه قضية بري وحده ،أن يكون
مصيره السقوط ،فبأي حساب قامر سليمان؟
 اليوم يبدو واضحا ً أن مقامرة سليمان يدفع ثمنها لبنان ،ألنه كان يكفي منموقعه كرئيس للجمهورية خالل النصف الثاني من واليته ،ومن موقعه كقائد
سابق للجيش ،أن يرفض لعبة عرسال وعكار كما لعبها تيار المستقبل ،كي ال
تكون ،يكفي كان أن يفصل بين النأي بالنفس كدعوة لعدم تبني الدولة اللبنانية
لموقف إلى جانب فريق من فريقي النزاع اإلقليمي في وعلى سورية ،وبين
الحاجة إلبقاء لبنان أمنيا ً في منطقة األمان ،فيحول دون العبث ،ويحفظ التنسيق
األمني للجيش اللبناني مع الجيش السوري وأجهزة أمنه ومع المقاومة وأمنها،
فال تكون عرسال وال يكون لبنان ممرا ً وال مقرا ً لإلرهاب ،الذي بات يملك اليوم
أكثر من ممر ومقر ،خيار ميشال سليمان جلب التركة الثقيلة التي على الجيش
اللبناني والشعب اللبناني تحمل تبعاتها من الخراب والدماء اليوم.
 العماد جان قهوجي كقائد للجيش ومرشح ضمني دائم لرئاسة الجمهوريةمن دون أن يترشح ،يحمل أعباء تركة ميشال سليمان مرتين ،مرة بدماء جنوده
وضباطه الذين يسقطون شهداء وجرحى ،بالتالي بتعريض الجيش المتحان
مخاطرة ال يسهل ضمان الفوز بها ،ومرة بجعل المخاطرة بالتفكير بقائد جيش
آخر لرئاسة الجمهورية يطرح السؤال ماذا لو كرر تجربة ميشال سليمان؟
 -هل فعلها سليمان بحق قهوجي بالمرتين بسابق تصور وتصميم؟

الجي�ش ال�سوري يتقدم ( ...تتمة �ص)1

ي��زال هناك انتشار عسكري «اسرائيلي»» .وحذر
م��وردخ��اي من أن��ه «ف��ي ح��ال انتهاك التهدئة فان
الجيش سيرد بإطالق النار على مصادر النيران
الفلسطينية».
وتعليقا ً على إعالن جيش العدو ،قال سامي ابو
زه��ري المتحدث باسم حركة حماس إن «التهدئة
المعلنة «اسرائيلياً» هي من طرف واحد وتهدف إلى
صرف النظر عن المجازر «االسرائيلية»» .وأضاف:
«نحن ال نثق بمثل هذه التهدئة وندعو شعبنا ألخذ
الحيطة والحذر».
وتجددت الغارات الصهيونية فجر أم��س ،على
مناطق مختلفة في القطاع ،مخلفة عشرة شهداء
فلسطينيين  7منهم في جباليا بشمال القطاع،
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية .وكانت حصيلة
اليوم الثامن والعشرين من العدوان على غزة بلغت
 102شهيد وأكثر من  350جريحاً ،ما رفع الحصيلة
العامة للعدوان المتواصل إلى  1865شهيدا ً وحوالى
و 9470جريحا ً (راجع تفاصيل أخرى في الصفحتين
 12و. )13

الوليد بن طالل ( ...تتمة �ص)1

قهوجي يدفع ( ...تتمة �ص)1

فقط بل وصارت تسيطر أكثر وأكثر على مناطق عراقية،
حيث أن سد الموصل ،حسبما سمعت من أنباء ،بات
تحت سيطرة هذه المنظمة االرهابية».
وأك��د الف��روف أن «ه��ؤالء االرهابيين الذين عندما
كانوا في سورية فقط كانوا يبدون في نظر شركائنا
الغربيين ،وبخاصة في نظر واشنطن ،كقوة ،حتى وإن
لم ترق الى قيم الغرب العالية ،اال أنها تحارب مع ذلك
«النظام السوري».
وأوض��ح« :وفي شكل عام ،حين كنا نثير االنتباه
الى خطر التساهل مع مثل هذه المجموعات ،كانت
تصريحات شركائنا األميركيين واألوروبيين تتلخص
بأنهم سيخلعون األس��د بمساعدة ه��ؤالء وم��ن ثم
سيكون لهم موقف ازاءهم ،لكن هذه المجموعة لالسف
تعبث حاليا ً في العراق» .واستطرد قائالً« :وهنا ارتبك
األميركيون ،وهذا ما يشير الى غياب أية استراتيجية
مدروسة عند الواليات المتحدة في هذه المنطقة».
وذكر الوزير الروسي بأن محاوالت بالده كافة الجراء
حديث واضح في مرحلة مبكرة من األزم��ة السورية
لم تؤد الى شيء لألسف ،وأضاف« :مع أن اقتراحاتنا

كانت بسيطة ،اذ يجب دائما ً عدم اخضاع التصرفات
على الساحة الدولية للمصالح الذاتية الداخلية اآلنية،
وال يجوز اخضاع السياسة الخارجية لمشاعر االعجاب
أو عدم االعجاب الشخصي ،كما حصل ذلك في ليبيا.
اذ كما تذكرون ،فقد غضب الجميع آنذاك على القذافي،
واعتبروه مذنبا ً في جميع مآسي المنطقة ،وتم خلع
القذافي بواسطة المجموعات المتطرفة التي حصلت
على السالح ،خصوصا ً من فرنسا ودول خليجية عدة،
وجرى ذلك بغض النظر عن الحظر الذي كان مفروضا ً
في حينه على توريد السالح الى اي كان في ليبيا ،ومع
ذلك كانت ُتسمع من باريس ودول في الخليج العربي
تصريحات علنية بأنهم يفعلون ذلك ألن القذافي يجب
أن يُخلع .وفي ما بعد حارب هؤالء الفرنسيون ذاتهم في
مالي أولئك الشباب نفسهم الذين سلحوهم لكي يخلعوا
القذافي».
م��ي��دان��ي��اً ،واص��ل��ت وح����دات ال��ج��ي��ش ال��س��وري
عملياتها العسكرية واستعادت سيطرتها على قريتي
ضهرالشرفة وصقاليا وكتيبة الدفاع الجوي على
طريق خان طومان وبساتين وتلة الوضيحي وتلة

ا�ستقالتان ( ...تتمة �ص)1

لك ّنهما يعكسان الفهم الحقيقي التاريخي نظرا ً إلى وجود
«دولة الكيان» على مستوى المنطقة ،ويعكسان الشرعية
الكاملة التي سبغتها «العائلة المالكة» على حقيقة
الصراع الدائر في المنطقة والموقف مما يحصل على
مستوى خريطتها ،وهو أمر مهم لناحية الشرعية التي
تحاول العائلة إعطاءها أو جعلها أمرا ً واقعا ً في وجود
أبناء المنطقة وحياتهم.
لم تستطع جميع «اتفاقيات» التسوية مع «كيان
االحتالل» أن تعيد إنتاج عالقة مجتمعية أو أخالقية معه،
كما أنها لم تستطع أن تنتج ثقافة إيجابية جمعيّة لناحية
مفهوم مثل «التطبيع» مثالً ،إذ بقيت هذه «االتفاقيات»
تمثل بناء فوقيا ً أو تمثل معنى سياسيا ً مكموشا ً لناحية
حسابات ما فوق مجتمعية حالت دون إمكان إمرارها في
يوميات الناس وحياتهم ،أو حتى دون تم ّكنها من تجاوز
الح ّد األدنى لفهم جمعي تراكمي تشكل في أعماق الناس
على م��دار عشرات السنين من الصراع الحقيقي الذي
يخوضه الشعب العربي في مواجهة هذا الكيان.
مما ال ّ
شك فيه أنّ هناك تجاوزا ً واضحاً ،وه ّوة كبيرة
وأساسية بين الفهم والموقف االجتماعي واألخالقي
وال��ق��وم��ي وال��وط��ن��ي لـ«مملكة آل س��ع��ود» م��ن «كيان
االح��ت�لال» ،وه��ذا الفهم ضمن ال��وج��دان الجمعي لدى
الجمهور العربي ،ونعني في الحقيقة ،ذاك الفرق في فهم
هذا «الكيان» وموقفنا منه الذي لم يكن نتاج فعل تراكمي
منجز بفعل حركة الزمن ذاتها ،إ ّنما هو تعبير حقيقي عن
طبيعة العالقة الرئيسية بين «الكيان» وكيان «العائلة»
تاريخياً ،فلألمر عالقة بالجذر التاريخي للدور المسند إلى
ك ّل من هذين الكيانين على مستوى المنطقة!

خالد العبّود

التي أريد لها أن تكون «بيت العالم» وساحة لح ّل أزماته
ودرع��ا ً ألمنه واستقراره؟! هل يعقل أن يستم ّر رجل ال
يملك حتى هامش المناورة والتمايز عن حرفية االلتزام
باإلمالءات األميركية ،خاصة أنه في الموقع المفترض أن
يكون حكما ً في المنازعات الدولية ،وناصرا ً للمظلومين،
ومدافعا ً عن المواثيق والقرارات الدولية؟!
لذا ال بد من أن نقول لبان كي مون «استقل من منصب
شغله قبلك عمالقة وفي مقدّمهم داغ همرشولد وكورت
فالدهايم ،بل شغلته شخصيات حاولت أن ت��وازن بين
انصياعها لواشنطن واحترامها لنفسها مثلما كانت حال
أوثانت وبطرس غالي وكوفي انان».
الكالم ذاته ينبغي أن نوجهه إلى أمين عام جامعة
ال��دول العربية نبيل العربي ال��ذي نفتقد تصريحاته
وتحركاته واتصاالته منذ بداية العدوان على قطاع غزة،
في حين كان يمأل المطارات والشاشات والقاعات لدعوة
«المجتمع الدولي» إلى التدخل عسكريا ً في سورية ،على
غرار ما فعله زميله السابق عمرو موسى حين ساهم في
استدعاء «الناتو» لتدمير ليبيا ،والتدمير ال يزال مستمرا ً
إلى اليوم!
هل يعقل أن يبقى كبير موظفي النظام اإلقليمي العربي
في منصبه من دون أن يتحرك ضميره ووج��دان��ه ،ولو
بإشارة يعلن فيها «أسفه» على دماء تهرق ،وأرواح تزهق،
ومنازل تهدم ،ومدارس تد ّمر ،ومستشفيات تقصف ،ولو
باجتماع «عربي» يدعو إليه ليعلن عبر ما كان يسمى
بـ»بيت العرب» رفضه هذا الحريق الذي يطول قلب هذا
البيت وحياة أبنائه ونبض الكرامة في األمة.
هل نحن فعالً أمام من يحت ّل موقعا ً احتله يوما ً محمود
رياض رفيق جمال عبد الناصر ،وشغله بجدارة الشاذلي

القليبي ،وكانا ينتقالن بين أزمة وأزمة ،ومحنة ومحنة،
منتصرين ألمتهم ،مدافعين عن حقوق أبنائها.
كيف يخلو «األمين عام» لضميره ووجدانه؟! كيف
يغمض للنوم عينيه وهو يقف صامتا ً كي ال نقول متواطئا ً
أمام شالالت الدم وزالزل الدمار التي تعصف باألهل في
غزة؟! ألم يتذكر «سيادته» صوالته وجوالته التحريضية
إنساني» في سورية؟! ثم ألم يتذكر «معاليه»
ألجل «تدخل
ّ
سفرته المشهورة إلى نيويورك لكي ينتزع ق��رارا ً دوليا ً
بتدمير بلد عربي مؤسس في الجامعة العربية على غرار
القرار  1973بتدمير ليبيا؟!
أليس أفضل ما يفعله اليوم السيد نبيل العربي (الذي
استبشر كثر بتو ّليه المنصب الديبلوماسي العربي األرفع،
خاصة بعد دوره في محكمة الهاي الدولية في إعداد القرار
الرافض ج��دار الفصل والضم العنصري في فلسطين)
هو أن يستقيل من منصبه مشاركا ً مئات ماليين العرب
اإلعراب عن اشمئزازهم من موقف النظام الرسمي العربي
مما يحصل في غزة ،خاصة حين يقارنونه بموقف النظام
نفسه مما حصل في ليبيا ،ثم في سورية التي حملت دوما ً
لواء العمل العربي المشترك منذ تأسيس جامعة الدول
العربية ،فجنت بعد ذلك قرارا ً ُدبّر ذات ليل وفاحت منه
رائحة الغاز بتعليق عضويتها في تلك الجامعة؟!
ألجل أطفال غزة ،ألجل حياة الناس وحريتهم ،ال بد من
استقالتين من أمينين عامين ،أحدهما شارك في تحويل
«بيت العالم» إلى فوضى ،واآلخر ساهم في تحويل «بيت
العرب» إلى خراب ودمار.
*األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي ،رئيس
المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.

معن بشور

بازو وتلة الزيد ومنطقة السيريتل ومعمل برادات كريم
بريف حلب الجنوبي.
ف��ي ح��ي��ن اس��ت��ه��دف��ت وح����دات اخ���رى تجمعات
للمسلحين في عندان وهنانو ومعارة االرتيق وحندرات
ودم��رت أكثر من  9سيارات بمن فيها من مسلحين،
فيما استهدفت وحدات اخرى مسلحين في المسلمية
والسكري والجابرية وكصكيص وكويرس وبشقاتين
والمنصورة وقراصي.
وفي ريف ادلب استهدفت وحدات الجيش مسلحين
في محيط جبل االربعين وقميناس وسراقب ومحيط تل
غزال بقرصايا وبلدة المستريحة وتل اللوز شمال مطار
أبو الظهور.
وفي درعا استهدف الجيش السوري مسلحين في
مزرعة أبو عثمان غرب بلدة سملين وفي قرية جدل
بمنطقة اللجاة ومحيط تل الخضر ومدينة بصرى
الشام ومحيط بلدة عتمان ومحيط بلدة انخل وعلى
طريق خراب الشحم اليادودة وفي تل مطوق والثريا
والفقيع بريف درعا.

ماذا دار بين ...
(تتمة �ص)1
كما أن إم��داد الذخائر تراجع في
شكل كبير من الزبداني ،فأصبح
المسلحون يحسبون حساب كل
طلقة رصاص يستخدمونها ،فهذا
الوضع دفعهم إلى اقتحام عرسال
في عملية يمكن تسميتها بمحاولة
ال��خ�لاص األخ��ي��ر مهما كلف ذلك
ف���ي أرواح���ه���م وأرواح ال��ن��اس
ال��ت��ي احتضنتهم ف��ي ع��رس��ال.
ك��ل ه���ذا ال��وض��ع ال��م��ع��ق��د يجعل
أي��ة تسوية على طريقة تبويس
اللحى غير قابلة للحياة ،وهذا ما
يجعل من مهمة العلماء المسلمين
ص��ع��ب��ة ألن المسلحين ال��ف��اري��ن
م��ن م��ت��اه��ات القلمون ل��ن يقبلوا
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��ج��ب��ال ال��ج��رداء
من دون إم��داد ومن دون استقرار
على أب���واب ال��ب��رد ،خ��ص��وص��ا ً أن
معركة القلمون وصلت إلى مرحلة
الحسم ال��ض��روري بالنسبة إلى
ال��ج��ي��ش ال��س��وري وح���زب ال��ل��ه،
وه��ذا ما يعرفه مسلحو «داع��ش»
و«ال��ن��ص��رة» ال��م��وج��ودون حاليا ً
في عرسال محولين سكانها درعا ً
بشريا ً حتى إشعار آخر.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري بالبقاع
طلب الياس جوزف سرور بصفته وكيالً
عن مرهج شهاب الرشعيني سند تمليك
بدل عن ضائع برقم العقار رقم  101الهرمل
شربين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في البقاع
لينا جنبالط
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع خردة مؤلفة من نحاس عاري ـ كابالت
ـ أعمدة حديدية ـ زيت محروق ـ عدة مختلفة،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسون ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2أيلول  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1343

